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hebben wij voor a~ijd in ons hart gesloten 

Harry Elferink 
• 17-02-1953 t 12-11-2005 

Harry werd op 17 februari 1953 geboren, of zoals hij het 
attijd zei: ' Ik ben van de watersnoodramp". Als jongste In 
een gezin van acht kinderen groeide hij op als een echte 
Losserse jongen: Aloysiusschool, misdienaar, voetbal. 
Na de Aloysius ging hij met succes naar de ambachts
school. ' Ik ben een gediplomeerd timmerman' zei hij 
vaak vol zelfspot. Hij heeft het geleerde nl. noo~ in p<ak· 
tijk gebracht, omdat hij direct na zijn schoonijd als 16-
jarige werd aangesteld als postbode in Losser. Een 
beroep dat hij met een onderbreking van zijn militaire 
dienstplicht altijd met zeer veel plezier en, zolang zijn 
gezondheid dat toeliet, heeft u~geoefend. Zelfs tijdens 
zijn dienstplicht maakte de militaire leiding gebruik van 
zijn postbodetalenten. Waarschijnlijk bezat hij niet de 
juiste vechtersmentaliteit. Hij moest daar niet veel van 
hebben. Typisch Harry. Gevolg was wel dat hij bij het 
afzwaaien geen enkel benul had van het echte militaire 
reilen en zeilen. 
Hoewel hij voor het actieve voetbal niet over veel talent 
beschikte, waarvan hij overigens zelf nooit een geheim 
maakte, heeft hij zich jarenlang op diverse manieren 
actief ingezet voor de voetbalvereniging TAR. Zo maakte 
hij gedurende een lange periode als secretaris deel uit 
van het bestuur. Zijn jaarlijkse optredens als St. Nicelaas 
(de opbrengst was voor TAR) waren vermaard. Menig 
Lossers kind heeft bij hem op zijn knie gezeten, luiste· 
rend naar het verhaal uit het bekende grote boek. Harry 
was voor die rol in de wieg gelegd en genoot er geweldig 
van. 
In 1986 sloeg tijdens een vakantie in het Sauerland vanuit 
het niets het noodlot toe. Als gevolg van ernstige inwen-

dige letsels moest hij wekenlang vechten voor zijn leven. 
Hij won d~ gevecht maar werd nooit weer de oude. In de 
loop der jaren werd hij geconfronteerd met steeds meer 
nieuwe ernstige ziektes en handicaps en tal van langduri
ge opnames in diverse ziekenhuizen verspreid over het 
gehele land. Zijn lichamelijke mogelijkheden werden 
daardoor steeds beperkter, maar niet zijn mentale. Hij 
behield zijn humor, zijn optimistische instelling en zijn 
houding om een ander niet tot last te willen zijn. 
Met deze instelling behield hij ook zijn levensvreugde. Op 
latere leeftijd vond hij zijn grote liefde Magda waarmee hij 
op 31 mei 1996 trouwde. Het leven lachte hem weer toe. 
Hij kon erg genieten van muziek: Rolling Stones, Moody 
Blues, John Foggerty om maar enkele voorbeelden te 
noemen. Tal van concerten van zijn favoriete bands wer
den bezocht. Naast muziek had voetbal zijn grote inte
resse. Er werd geen tv-uitzending gemist. Drie dagen in 
de week ging hij naar het Knooppunt in Enschede, een 
instelling waar hem een zinvolle dagbesteding werd 
geboden. Hij genoot daar erg van. Eens in de week reed 
hij op zijn scootmobiel ('Harry op de Ferrari' zoals hij 
altijd zeQ naar St. Maartensstede voor het doen van vrij
willigerswerk. Kortom: het leven had hem nog veel te bie· 
den. 
Groot was dan ook de verslagenheid bij iedereen die 
hem kende toen op 28 september het bericht kwam dat • 
na alles wat hij al te verduren had gehad • deze keer bij 
hem keelkanker was geconstateerd. Andermaal ging hij 
op zijn bekende manier de strijd aan. Een strijd echter die 
deze keer niet te winnen was. Tot het einde toe optimis
tisch overleed hij afgelopen zaterdagmorgen, een door 
ons nog niet te bevatten leegte achterlatend. 

Voor al uw blijken van medeleven tijdens de weken van 
ziekte en na het overlijden, willen wij u hartelijk danken. 

Magda Efferink 
Broer en zussen 
Schoonzus en zwagers. 


